1 (2)

MEDICINSK RUTIN
ANELÄK MISSTÄNKT EBOLA OCH BEHOV AV IVA-VÅRD

21221-5

Intensivvårdsavdelning
Gunilla Magnusson

ANELÄK Misstänkt ebola och behov
av IVA-vård
Grundrutinen för vård av patienter med misstänkt ebola är att de ska vårdas
isolerade på infektionskliniken i väntan på diagnos. En diagnos borde i normalfallet
kunna ställas inom ett dygn. Vid verifierad ebola hämtas patienten av särskilt
transportteam och förs till en specialenhet på universitetssjukhuset i Linköping för
fortsatt vård.
Ifall en patient som är isolerad på infektionskliniken pga. misstänkt ebola utvecklar
svikt av vitala funktioner som kräver IVA-vård ska vi i första hand fortsätta vårda
patienten på infektionskliniken i väntan på diagnos och eventuell transport. Vi tar
med respirator, övervakningsutrustning och personal till infektionskliniken. Var god
se särskilt dokument för utrustningslista,
Misstänkt ebola och IVA-vård på infektionskliniken. Vi räknar med att två IVAsjuksköterskor per pass placeras på infektionskliniken under den tid patienten IVAvårdas där. Dessa IVA-sjuksköterskor vårdar patienten tillsammans med personal
från infektionskliniken och kan avlösa varandra.
I de fall en patient med manifest svikt i vitala funktioner och misstänkt ebola är på
väg till sjukhuset är vård på IVA förstahandsalternativet. Patienten förs då i
normalfallet då till oss via vår egen ambulansingång. Läs mer om isolering på IVA
av patient med misstänkt ebola i dokumentet, Misstänkt ebola och vård på IVA. Vi
räknar med att rummet bemannas med två sjuksköterskor och en undersköterska.
Under de stunder man inte tjänstgör inne på isoleringsrummet kan man hjälpa till
med övriga patienter vid behov.
Det ska alltid vara två personal inne hos patienten oavsett var denne vårdas. Alla
anställda, utom gravida och immunosupprimerade, vilka har hög dödlighet i ebola,
samt de med utbredd hudsjukdom, som löper större risk att smittas av ebola, har
skyldighet att ställa upp. Vid behov får extra IVA-personal samt extra
anestesiläkare kallas alternativt beordras in. Logg kommer föras rörande vilka som
vårdar patienter med misstänkt eller verifierad ebola.
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Se även dokumenten:
Smittskydd och vårdhygien
Socialstyrelsen och ebola.
IVA Misstänkt ebola och vård på IVA
IVA Misstänkt ebola och IVA-vård på infektionskliniken
IVA Avfallshantering vid misstänkt ebola
IVA Rengöringsrutiner vid misstänkt ebola
IVA Av och påklädningsrutiner vid vård av misstänkt ebola
IVA Misstänkt ebola och blodprovstagning
Infektionsklinikens rutiner för misstänkt ebola
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